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Het afgelopen project hebben de kinderen veel geleerd over 

paddenstoelen.  

Hieronder staan alle opdrachten die we gedaan hebben. De 

kinderen hebben erbij geschreven wat de opdracht was en wat ze 

ervan vonden.  

Ook hebben we zelf kastanjechampignons gekweekt. Dit is best 

goed gelukt, sommige kinderen hebben de champignons geproefd of thuis 

opgegeten. 

 

 

 

 
 

  



 

 

Opdracht 1: Delen van een paddenstoel 

Wie: Jesper 

Dit was de opdracht: Bij deze opdracht moesten we de delen van de 

paddenstoel onderzoeken bijvoorbeeld: de hoed of de steel of de lamellen 

(zaadjes) een beetje onderzoeken hoe of welke vorm en de groote. 

Dit vond ik ervan: Heel leuk omdat we wat leuke opdrachten(proefjes) gingen 

doen. 

Opdracht 2: Het ontstaan van een paddenstoel 

Wie: Daan 

Dit was de opdracht: Bij deze opdracht gingen we kijken naar de kringloop van 

een paddenstoel. We kregen er een blad bij daar moesten we een strip van 

maken. Met tekst en plaatjes. 

Dit vond ik ervan: Leuk omdat het een opdracht was met tekenen daar hou ik 

van! 

Opdracht 3: Wat vinden je zintuigen?  

Wie: Fliss 

Dit was de opdracht: we moesten onze zintuigen bij de groente gebruiken en 

de dingen die je rook, voelde, zag, hoorde en proefde 

Dit vond ik ervan: leuke ervaring om te doen alleen smaak was niet lekker! 

Opdracht 4: Kunnen paddenstoelen praten? 

Wie: Julia 

Dit was de opdracht: we moesten kijken of paddenstoelen konden praten. we 

moesten kijken wat ze konden zeggen. 

Dit vond ik ervan: ik vond het wel een leuke opdracht want je mocht je fantasie 

eruit gooien 

Opdracht 5: Kabouter Spillebeen  

Wie: Nora Sanne 

Dit was de opdracht: je moest dingen opschrijven wat kabouter spillebeen met 

de paddenstoel kan doen en de leukste twee moest je tekenen 



Dit vond ik ervan: leuk  

Opdracht 6: GEEN paddenstoelen toegestaan! 

Wie: Jesse en Jaël 

Dit was de opdracht: we moesten bij deze opdracht opschrijven waar nooit 

paddenstoelen kunnen groeien 

Dit vond ik ervan: ik vond het een gekke en leuke opdracht want je kan dingen 

verzinnen waar ze nooit kunnen groeien 

Slotopdracht: paddenstoelen zoeken in het bos 

Wie: Liv en Xenne 

Dit was de opdracht: we moesten paddenstoelen zoeken in het bos. we mochten 

geen paddenstoelen aanraken en plukken. daarna moesten we hem tekenen en 

kijken met een spiegeltje naar de onderkant van de hoed. Er zaten plaatjes of 

buisjes waar de zaadjes in zitten. 

Dit vond ik ervan: het was leuk om te doen want er was veel plek om te zoeken  

 

….en het nieuwe thema is: ‘Circus’                                                                                                                
De  plusbrief is ook terug te vinden op de website van ’t Startblok 

http://www.startblok-cuijk.nl 

 


